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RADA NAUKOWA

Uchwala Nr 212020

Rady Naukowej Insfytutu Uprawy Nawo2enia i Gleboznawstwa

- Parfistwowego Instytutu badawczego w Pulawach

z dnia 26 marca 2020 r.

$l
Celem postgpowania rekrutacyjnego jest wyb6r kandydat6w do szkoty doktorskiej na

podstawie oceny ich wiedzy, dorobku i stopnia przygotowania do podjgcia ksztalcenia.

Postgpowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Wyniki konkursu s4jawne.
Szczeg6lowe zasady oceny kandydat6w okreSla zal4cznik nr I do niniejszej uchwaly.
Postgpowanie rekrutacyjne mohe zostat przeprowadzone w jgzyku angielskim.
Postgpowanie rekrutacyjne prowadzone jest w siedzibie Uniwersytetu. W przypadku

kandydat6w z zagranicy, kt6rzy nie mog4 zglosii sig na rozmowg kwalifikacyjnq
realizowan4 w siedzibie Uniwersytetu, rozmowa moze zostad przeprowadzona

z wykorzystaniem komunikatora intemetowego.

s2
O przyjgcie do szkoly doktorskiej mo2e ubiega6 sig osoba, kt6ra posiada tltul zawodowy
magistra, magistra in2yniera albo r6wnorzgdny, albo osoba, o kt6rej mowa w art. 186 ust.

2 Ustawy.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postgpowania rekrutacyjnego jest zalo2enie przez

niego osobistego konta w Systemie Intemetowej Rejestracji Kandydat6w, zwanym dalej

ul. Czartoryskich 8,24-100 Pulawy
tel.;+48 81 47 86 988, fax: +48 8147 86 900

www.iung.pulawy.pl, radaiung@iung.pulawy.pl
NlPr 716-000-42-81

w sprawie rekrutacji do Szkoly Doktorskiej Nauk Scislych i PrzStrodnic4ych

w roku okademickim 2020/2021

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym

i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej Ustaw4, Rada Naukowa IUNG-PIB
w Pulawach ustala nastgpuj4ce zasady przyjmowania kandydat6w w roku akademickim
2019/2020 do Szkoly Doktorskiej Nauk Scislych i Przyrodniczych (zwanej dalej szkol4

doktorsk4) prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, zwany dalej

,,Uniwersytetem", wsp6lnie z Instyutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej

Akademii Nauk w Lublinie, zwanym dalej ,,lA PAN" oraz Instytutem Uprawy NawoZenia

i Gleboznawstwa-Pafstwowym Instytutem Badawczym w Pulawach, zwanym dalej ,,ItlNG-
PIB'':
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IRK. IRK funkcjonuje pod adresem: irk.umcs.lublin.pl. Kandydaci korzystaj4 z dostgpu do

IRK we wlasnym zakresie.

Po zalo2eniu konta w IRK, kandydat wybiera szkolg doktorskq oraz wskazuje dyscypling

naukow4 w jakiej zamierza przygotowa6 rozprawg doktorskq.

Kandydat do szkoly doktorskiej sklada:

l) podanie o przyjgcie do szkoly doktorskiej wygenerowane z systemu IRK;
2) kopig dyplomu poSwiadczaj4c4 posiadanie tytulu zawodowego magistra, magisha

in2yniera albo r6wnorzgdny wraz z suplementem, o ile zostal wydany (oryginaly

dokument6w do wglqdu) lub dyplom, o kt6ry,rn mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 htb 327

ust. 2 Ustawy daj4cy prawo do ubiegania siE o nadanie stopnia doktora w paristwie

w kt6rego systemie szkolnictwa wyzszego dziala uczelnia, kt6ra go wydala

z zastrze2eniem pkt. 3;

3) w przypadku os6b, o kt6rych mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopig dyplomu

ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia uraz z suplementem, o ile zostal wydany
(oryginaly dokument6w do wgl4du) lub zaSwiadczenie o ukoriczeniu trzeciego roku

studi6w j ednolitych magisterskich;

4) aktualn4 fotografig, zgodn4 z wymaganiami obowi4zuj4cymi przy wydawaniu

dowod6w osobistych w Polsce;

5) dokumentacjg potwierdzaj4c4 dotychczasowy dorobek zgodnie z zal4cznikiem nr I do

niniejszej uchwaly;
6) informacjg o jednej deklarowanej przez siebie tematyce badawczej wybranej spoSr6d

tematyk badawczych zamieszczonych w ogloszeniu o naborze do szkoly doktorskiej

z zastrzezeniem vst. 7:,

7) kandydat moZe zglosii wlasn4 tematykg badawcz4, o ile bgdzie ona czgSciowo zgodna

z obszarami badari prowadzonych w jednostkach Uniwersyetu odpowiadaj4cych za

dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki

frzyczne, nauki o Ziemi i Srodowisku lub IA PAN oraz IUNG-PIB odpowiadaj4cych

za dyscyplinE rolnictwo i ogrodnictwo. W tym przypadku kandydat dol4cza zgodg

pracownika Uniwersytetr:/IA PAN/IUNG-PIB na objgcie opieki promotorskiej nad

kandydatem po jego zakwalifikowaniu do szkoly doktorskiej.
Kandydat do szkoly doktorskiej mo2e zlo2y(, r6wnie2 opinig o predyspozycjach do pracy

naukowej spor z4dzon4 pr zez natczy ciela akademi ckie go.

Kandydaci zakwalifikowani do szkoly doktorskiej zobowi4zani s4 do wprowadzenia

elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie IRK oraz do wniesienia

opLaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokoSci ustalonej przez

ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyZszego.



l.
s3

Zasady podejmowania i odbywania ksztalcenia w szkole doktorskiej przez cudzoziemciw
okreSla art. 323 w zwi4zku z art.326,327,328 z zastrze2eniem art. 198 ust. 8 Ustawy.

Cudzoziemcy mog4 podejmowad ksztalcenie prowadzone w jgzyku polskim, jezeli wykuit4

sig znajomoSci4 jgzyka polskiego tj.:
l) ukoricz4 roczny kurs przygotowawczy do podjgcia nauki w jgzyku polskim

w jednostkach wyznaczonych przez ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa
wy2szego, lub

2) posiadaj4 certyfikat znajomo5ci jgzyka polskiego wydany przez Paristwow4 Komisjg

PoSwiadczania ZnajomoSci Jgzyka Polskiego jako obcego lub

3) ukoriczyli szkolg ponadpodstawow4 za granic4, w kt6rej zajgcia byly prowadzone

w jgzyku polskim lub
4) ukoriczyli szkolg ponadpodstawow4 w Polsce lub
5) ukoriczyli studia wy2sze w Polsce na kierunku prow adzonym w jgzyku polskim lub

6) uzyskaj4 w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, 2e ich przygotowanie

oraz stopieri znajomoSci jgzyka polskiego pozwalaj4 na podjgcie ksztalcenia w jgzyku

polskim.

Cudzoziemcy mog4 podejmowa6 ksztalcenie prowadzone w jgzyku obcym, je2eli:

l) legitymuj4 sip dokumentem potwierdzaj4cym znajomoSd jgzyka obcego,

w kt6rym prowadzone jest ksztalcenie, wymienionym w zal4czniku nr 2 do niniejszej

Uchwaly, z zasfizezeniem. iz dokumentami potwierdzaj4cymi znajomoSi jgzyka

obcego s4 r6wnie2 Swiadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzajqce

ukoriczenie za gtanic4 szkoly ponadpodstawowej, w kt6rej zajgcia byly prowadzone w
tym samym jgzyku obcym, w jakim cudzoziemiec bgdzie odbywal ksztalcenie w
Polsce, jak r6wnieZ dyplom ukoriczenia studi6w wyZszych w Polsce prowadzonych w
tym samym jgzyku obcym, w jakim cudzoziemiec bgdzie odbywal ksztalcenie w
szkole doktorskiej lub;

2) uzyskaj4 w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, 2e ich przygotowanie

oraz stopieri znajomoSci jgzyka obcego pozwalal1 na podjgcie ksztalcenia w jgzyku

obcym.

Cudzoziemcy opr6cz dokument6w wymienionych w $ 2 ust. 4 skladaj4:

l) dokumenty legalizacyjne lub nostryfikacyjne dokument6w, o kt6rych mowa w $ 2 ust.

4 pk| 2 i 3, o ile zostaly wydane przez ]uczelnig spoza terltorium Rzeczypospolitej

Polskiej;

2) kopig dokumentu toZsamodci;

3) kserokopig dokument6w uprawniajqcych do przebywania na tery'torium

Rzeczypospolitej Polskiej, jeSli zostaly wydane przed lub w trakcie przeprowadzania
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postgpowania rekrutacyjnego albo o6wiadczenie cudzoziemca, i2 przedstawi stosowne

dokumenty niezwlocznie po rozpoczgciu ksztalcenia w przypadku zakwalifikowania
do szkoly doktorskiej;

4) jeden z dokument6w, o kt6rym mowa w ust.2 pkt. l-5 potwierdzaj4cych znajomodi
jgzyka polskiego w przypadku chgci podjgcia ksztalcenia w jgzyku polskim lub jeden

z dokument6w, o kt6rym mowa w ust. 3 pkt. I potwierdzaj4cych znajomo56 jgzyka

obcego w przypadku chgci podjgcia ksztalcenia w jgzyku obcym;
5) kserokopig polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub nastgpstw

nieszczgSliwych wypadk6w na okres ksztalcenia w Polsce albo Europejskiej Katy
Ubezpieczenia Zdrowotnego albo o5wiadczenie cudzoziemca, ze przyst4pi do NFZ
niezwlocznie po rozpoczgciu ksztalcenia.

Uniwersy'tet mo2e poprosii kandydata o przedloZenie tlumaczenia zwyklego na jEzyk

polski dokument6w, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 4 pkt. 2 i 3.

s4
Nadz6r nad przebiegiem rekrutacji do szkoly doktorskiej sprawuje Rektor lub

upowazniony przez niego Prorektor.

Bezpo5redni nadz6r nad przebiegiem rekrutacji do szkoly doktorskiej sprawuje Dyrektor

Szkoly Doktorskiej Nauk Scislych i Przyrodniczych, , zwany dalej Dyrektorem.

Oceng kandydat6w do szkoly doktorskiej przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powolana

przez Rektora na wniosek Pelnomocnika.

Dyrektor do dnia 10 czerwca 2020 r. przedlozy Rektorowi propozycjg skladu Komisji
Rekutacyj nej.

W sklad Komisji Rekrutacyjnej wchodz4:

1) Dyrektor, kt6ry przewodniczy pracom Komisji;
2) osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tltulem prolesora albo stopniem lub

tltulem r6wnowaznym, posiadaj4ce aktualny dorobek naukowy w zakresie dyscyplin
naukowych, w ramach kt6rych prowadzone jest ksaalcenie w szkole doktorskiej - po

dwie osoby reprezentuj4ce ka:zd4 z dyscyplin naukowych funkcjonuj4cych w ramach

szkoly bgd4ce pracownikami podmiot6w prowadz4cy ch szkolg doktorsk4;

3) dw6ch przedstawicieli doktorant6w reprezentuj4cych dyscypliny naukowe w ramach

kt6rych prowadzonajest szkola doktorska wskazanych przez samorz4d doktorant6w.
Dyrektor z czlonk6w Komisji Rekrutacyjnej powolanej przez Rektora wyznacza

Podkomisjg do przeprowadzenia oceny kandydat6w w zakresie danej dyscypliny naukowej

w skladzie:

1) Dyrektor, kt6ry przewodniczy pracom Podkomisji;



2) dwie osoby w zakresie dyscypliny naukowej w ramach kt6rej kandydat zamrerza

przygotowai rozprawg doktorsk4;

3) osoba reprezentuj4ca inn4 dyscypling ni2 ta o kt6rej mowa w pkt. 2;

4) przedstawiciel doktorant6w.
7. Na wniosek kandydata do szkoly doktorskiej lub czlonka Podkomisji w posiedzeniu

Podkomisji mo2e wzi4,t udzial z glosem doradczym r6wnie2 osoba, kt6ra w szczeg6lnoSci:

wyrazila zgodg na objgcie kandydata opiek4 promotorsk4 lub jest Kierownikiem projektu

badawczego w ramach kt6rego kandydat do szkoly doktorskiej ma byi zatrudniony.

Dyrektor ma prawo odm6wii udzialu w posiedzeniu Podkomisji osoby, o kt6rej mowa w
zdaniu pierwszym.

8. Uchwaly Komisji Rekrutacyjnej i Podkomisji zapadaj4 zwyklq wigkszoSci4 glos6w.

9. W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos Dyrektora.
10. Podkomisja sporzqdza odrgbnie dla kazdego ocenionego kandydata protok6l

indywidualny, zawierajqcy wyniki uzyskane przez kandydata ze wszystkich element6w

podlegaj4cych ocenie, okredlonych w zalqczniku nr 1 Protokoly podpisuj4 czlonkowie
Podkomisji.

ll. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich kandydat6w przez Podkomisje, Komisja

Rekrutacyjna, na podstawie protokol6w indywidualnych, uklada rankingi uczestnik6w

rekrutacji do szkoly doktorskiej w ramach ustalonych limit6w przyjg6, o kt6rych mowa w

$ 5 ust. l. O miejscu kandydata na danej lidcie rankingowej decyduje l4czna liczba
uzyskanych punkt6w.

12. Komisja Rekrutacyjna, uwzglgdniaj4c limity przyjg6 oke6lone przez Rektora oraz miejsce

kandydata na danej liScie rankingowej, wydaje opinig, w kt6rej rekomenduje b4dZ

odmawia rekomendacji odnoSnie przyjgcia danego kandydata do szkoly doktorskiej,
kieruj4c sig zasadq, iz pierwszeristwo w przyjgciu do szkoly doktorskiej maj4 kandydaci,

kt6ry osi4gngli najwigkszq liczbg punkt6w do danego limitu miejsc. W przypadku

wyst4pienia szczeg6lnych okolicznodci, uzasadniaj4cych przyjgcie do szkoly doktorskiej

wigkszej liczby os6b ni2 przewiduje to limit miejsc ustalony przez Rektora Dyrektor moZe

wyst4pii do Rektora, za poSrednictwem Prorektora, z wnioskiem o zwigkszenie limitu
przyjg6 w uzgodnieniu z Dyrektorem IA PAN oraz Dyrektorem IUNG-PIB.

13. Komisja Rekrutacyjna bior4c pod uwagg podobiefistwo tematyki badawczej mo2e

zaproponowai Kandydatowi, kt6ry uzyskal wystarczaj4cQ liczbg punkt6w, zmiang

dyscypliny naukowej, o kt6rej mowa w $ 2 ust. 3. Kandydat wyraza zgodg na zmiang

dyscypliny pisemnie.

14. W przypadku zakwalifikowania wigcej ni2 jednego Kandydata do tej samej tematyki

badawczej, pierwszefstwo ma Kandydat, kt6ry uzyskal najwigksz4 liczbg punkt6w.

Komisja Rekutacyjna moze zaproponowa6 pozostalym Kandydatom zmiang tematyki



badawczej w ramach tej samej dyscypliny naukowej, o kt6rej mowa w $ 2 ust. 3. Kandydat

wyrula zgodg na zmiang tematyki pisemnie.

15. Komisja Rekrutacyjna sporz4dza w dw6ch egzemplarzach protokol zbiorczy, kt6rego

zal4cznlkiem s4 dwie listy rankingowe uczestnik6w postgpowania zawierajqce wyniki
oceny wszystkich uczestnik6w postgpowania oraz rekomendacjg, o kt6rej mowa w ust. 12.

Protok6l zbiorczy podpisujq czlonkowie Komisji Rekrutacyj nej. Pelnomocnik przekazuje

protok6l Rektorowi lub upowaZnionemu pnez niego Prorektorowi.

16. Przyjgcie do szkoly doktorskiej nastgpuje w drodze wpisu na listg doktorant6w. Wpisu

dokonuje Dyrektor w szczeg6lno5ci w oparciu o rekomendacje Komisji Rekrutacyj nej.

17. Odmowa przyjgcia do szkoly doktorskiej nastgpuje w drodze decyzji administracyjnej

wydanej przez Dyrektora zgodnie z rekomendacj4 Komisji Rekrutacyj nej. Od decyzji
przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

18. Przyjgcie lub odmowa przyjgcia ctdzoziemca do szkoly doktorskiej nastgpuje na

podstawie decyzji administracyjnej Rektora, wydanej w szczeg6lnoSci w oparciu o
rekomendacjg Komisji Rekrutacyjnej z zaslrzezeniem ust. 17. Od decyzji przysluguje

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

19. Rektor moZe upowa:2ni6 Dyrektora do wydania decyzji, o kt6rej mowa w ust. 18.

20. Osoby wpisane na listg doktorant6w posiadaj4ce stopieri doktora zobowipane sq

poinformowai o tym Dyrektora nie p6iniej ni2 w ci4gu tygodnia od rozpoczgcia

pierwszego semestru ksztalcenia w szkole doktorskiej.

$s
Rektor, w uzgodnieniu z Dyrektorem IA PAN oraz Dyrektorem IUNG-PIB, do dnia 7

czerwca 2020 r., oglosi w drodze zarzqdzenia limit przyjgi do szkoly doktorskiej na rok

akademicki 202012021, w tym odrgbny limit przyjgi do realizacji projekt6w badawczych

finansowanych ze 2rodel zewngtrznych pod warunkiem zapewnienia pelnego finansowania

sbpendium doktoranckiego, o kt6rym mowa w art. 209 Ustawy, z projektu przez okres co

najmniej 36 miesigcy od momentu rozpoczgcia ksztalcenia w Szkole z zastrzezeniem ust.2.

Rektor moZe wyj4tkowo wyrazil zgodg na przyjgcie do Szkoly w przypadku niespelnienia

wymog6w dotycz4cych finansowania stypendium doktoranckiego, jeZeli przemawi a za tym
szczeg6lnie waZny interes podmiot6w prowadzqcych Szkolg.

Dyrektor do dnia 10 czerwca 2020 r. przedloZy Rektorowi szczeg6towy terminarz
postgpowania rekrutacyj nego.

Dy'rektor do dnia 17 czerwca 2020 r. przedlo?y Rektorowi wykaz tematyk badawczych,

o kt6rych mowa w zal4czniku nr 1 do niniejszej uchwaly w podziale na dyscypliny
naukowe tworz4ce szkolg doktorsk4.
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Limit przyjg6, terminarz postgpowania oraz wykaz tematyk badawczych, o kt6rych mowa

w ust. 3, podane zostan4 do publicznej wiadomoSci na stronie internetowej www.umcs.pl

oraz na stronach intemetowych IA PAN i IUNG-PIB do dnia 17 czerwca 2020 r.

Rekrutacja do szkoly doktorskiej powinna zosta( zakofrczona do dnia 25 wrze{nia 2020 r.

z zastrzeheniem ust. 7 .

W przypadku wyst4pienia okoliczno3ci uzasadniaj4cych przeprowadzenie dodatkowego

naboru do szkoly doktorskiej po 25 wrzeSnia 2020 r. (w szczeg6lnoSci takich jak:

uzyskanie Srodk6w finansowych na realizacjg badari podstawowych w formie projektu

badawczego, staZu lub stypendium decyzj4 dyrektora NCN), Dyrektor w uzgodnieniu z

Dyrektorem IA PAN oraz Dyrektorem IUNG-PIB, moze wyst4pii do Rektora z wnioskiem

o przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. Do wniosku Dyrektor dol4cza proponowany

terminarz postgpou ania rekrulacyjnego.

s6
Do podstawowych zadah Dyrektora naleZy:

1 ) organizacja i przeprowadzenie postgpowania rekrutacyjnego;

2) przyjgcie dokument6w od kandydat6w do szkoly doktorskiej;
3) sprawdzanie i potwierdzenie zgodnodci danych kandydat6w zawartych w systemie IRK

z prze dl o2ory mi dokumentami ;

4) zawiadamianie kandydat6w o terminie i trybie postgpowania rekrutacyjnego;
5) wpis zakwalifikowanego kandydata na listg doktorant6w;
6) wydanie decyzji administracyjnej o nieprzyjgciu do szkoly doktorskiej i sporzqdzenie

jej w dw6ch egzernplarzach;

7) wydanie decyzji administracyjnej na podstawie upowaZnienia Rektora o przyjgciu albo

nieprzyjgciu do szkoly doktorskiej ctdzoziemca i sporz4dzenie jej w dw6ch

egzemplarzach o ile otrzyma stosowne upowa2nienie, o kt6r).irn mowa w $ 4 ust.16;

8) dorgczenie decyzji, o kt6rej mowa w pkt. 6 lub 7, kandydatowi do r4k wlasnych za

pokwitowaniem albo wyslanie jej listem poleconym za z\\rotnym potwierdzeniem

odbioru;
9) rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji, o kt6rej mowa w pkt.

6lub 7;

l0) udostgpnienie kandydatom wynik6w postgpowania kwalifikacyjnego w IRK.
CzynnoSci, o kt6rych mowa w ust. I pkt. 1-4, 8, 10, mog4 byd wykonywane przez inne
osoby pisemnie upowaZnione przez Dyrektora. Osoby te niezwlocznie informujq

Dyrektora o przeprowadzeniu w/w czynno6ci.

7.
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1. Dyrektor kieruje kandydat6w na specjalistyczne badania lekarskie, jeZeli w trakcie

ksztalcenia mog4 byi naruheni na dzialanie czynnik6w szkodliwych, uci4zliwych lub

niebezpiecznych dla zdrowia, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26

sierpnia 2019 r. w sprawie badan lekarskich kandydat6w do szk6l ponadpodstawowych

lub wy2szych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczni6w i sluchaczy tych szk6l,

student6w, sluchaczy kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych oraz doktorant6w (Dz.U.

2019 poz. 165l)
Kandydat z orzeczon4 niepelnosprawnodciq w uzasadnionych przypadkach na 7 dni przed

'oqyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej powinien poinformowai Dyrektora:

1) o potrzebie udzialu w rozmowie kwalifikacyjnej tl:':m.acza jgzyka migowego lub

asystenta os6b niepelnosprawnych ruchowo i os6b niewidomych;

2) zmiany formy rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby pomagajqce kandydatom z niepelnosprawnoSciami, o kt6rych mowa w ust. 2,

powinny mied zgodg Dyrektora na uczestniczenie w postgpowaniu rekrutacyjnym.

Dyrektor ma prawo odm6wi6 udzialu asystenta osoby z niepelnosprawnoSciami

w postgpowaniu rekrutacyjnym, gdy jest ni4 osoba merytorycznie b4dZ zawodowo

zwi4zana z dysclplin4 nauki, w ramach kt6rej kandydat zamierza przygotowad rozprawg

doktorsk4.

$8
W sprawach rekrutacji nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor lub

upowzrZniony przez niego Prorektor w porozumieniu z Dyrektorem IA PAN oraz Dyrektorem

IUNG-PIB.

J.

se
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Sekretarz Rady Naukowej
a-r- / t /\
JCL(/al/v- &.e dhq^

dr hab. Beab gledyn Szevi,czyh pr0t/lul'lG-Pl8



Zalqcznik nr 2 do Uchwaly
Rady Nuukowej IUNG-PIB nr 2/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

RODZAJE DOKUMENT6W POTWTERDZAJACYCH ZNAJOMOSC ;gZVXn OBCECO PRZEZ
CUDZOZIEMCOW

l. Dyplomy ukorlczenia:
l) studi6w na kierunku filologia w zakresie jgzyk6w obcych lub lingwistyki stosowanej;
2) nauczycielskiego kolegium jgzyk6w obcych;
3) Krajowej Szkoly Administracji Publicznej, zwanej dalej KSAP.

2. Wydany za granicq dokument potwierdzajqcy uzyskanie stopnia lub tytulu naukowego - uznaje sig jgzyk
wykladowy instyucji prowadzqcej ksaalcenie.

3. Dokument potwierdzajqcy ukoriczenie studi6w wyzszych lub podyplomowych prowadzonych za granicq lub
w Rzecz)?ospolitej Polskiej - uznaje sig jEzyk wykladowy, jezeli jgzykiem wykladowym byl wyt4cznie
jEzyk obcy.

4. Wydany za granicq dokument uznany za rownowazny 6wiadectwu dojrzaloSci - uznaje sigjgzyk wykladowy.

5. D)?lom Matury Migdzynarodowej (lntemational Baccalaureate Diploma).

6. Dlplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

7. Za6wiadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:
I ) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2) ministerstwie obstugujqcym ministra wla$ciwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Wsp6tpracy

Gospodarczej z Zagranic4, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu
Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;

3) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 wedlug STANAG 6001 .

8. Certyfikat potwierdzaj4cy znajomo{i jgzyka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego
postgpowania sprawdzaj4cego.

9. Wydane przez KSAP Swiadectwo potwierdzajqce kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku
paristwowym.

10. Dokument potwierdzajqcy wpis na listg tlumaczy przysiggtych.

ll.Certyfikaty potwierdzajqce majomo6i jgzyk6w obcych co najmniej na poziomie 82 w skali globalnej
biegloSci jgzykowej wedlug "Common European Framework of Reference for Languages: leaming, teaching,
assessmenl (CEFR) - Europejski system opisu ksaalcenia jgzykowego: uczenie sig, nauczanie. ocenianie
(ESOKJ)'':

l) certyfikaty wydane przez instyucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe
(ALTE) - poziomy ALTE Leyel 3 (82), ALTE Level 4 (Cl), ALTE Level 5 (C2), w szczegdlnosci
cenyfikaty:

a) Firsl Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of
Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass,

Business English Cenificate (BEC) Higher, Certificate in English for lntemational Business and
Trade (CEIBT).

b) Dipldme d'Etude en Langue Frangaise (DELF) (82), Dipldme Approfondi de Langue Frangarse
(DALF) (C I ), Dipl6me Approfondi de Langue Franqaise (DALF) (C2); Test de Connaissance du
Frangais (TCF), poziomy 4 (82), 5 (Cl),6 (C2); Dipl6me de Langue Frangaise (DL) (B2),
Dipldme Supdrieur Langue et Culture Frangaises (DSLCF), Dipldme Supdrieur d'Etudes
Frangaises Modernes (DS) (C l), Dipl6me de Hautes Etudes Frangaises (DHEF) (C2),

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch fiir den Beruf (ZDfB) (82), Goethe-
Zeftifikat B2, ZenFale Mittelstufenpriifung (ZMP) (Cl), Goethe-Zertifikat Cl (Zentrale
Minelstufenpriifung) (ZMP), Zentrale Oberstufenpriifung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2



Zalqcznik nr I do Uchwaly
Rady Naukowej IUNG-PIB nr 2/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Szczeg6lowe zasady oceny kandydat6w do Szkoty Doktorskiej Nauk Scistych i Przyrodniczych

sr

I . Postgpowanie rekrutacyjne obejmuje:
l) rozmowg kwalifikacyjn4 dotyczqc4 temat6w zgodnych z deklarowan4 przez Kandydata

dyscyplin4 naukowq w jakiej zamierza przygotowai rozprawg doktorsk4 oraz tematyki
wybranej przez Kandydata spoSr6d tematyk badawczych zamieszczonych w ogloszeniu o
naborze do szkoly doktorskiej. Kandydat mo2e zglosi(. wlasn4 tematykg badawcz4, o ile bgdzie
ona przynajmniej czgSciowo zgodna z obszarami badari prowadzonych w jednostkach

Uniwersytetu odpowiadaj4cych za dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki
chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i Srodowisku lub IA PAN oraz IUNG-PIB
odpowiadajqcych za dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Kandydat w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej przedstawia kr6tk4, maksymalnie l5 minutow4 prezentacjQ multimedialnq.
Powinna ona byd przygotowana w formacie power point lub pdf i zawiera(.: opis sylwetki
Kandydata z uwzglgdnieniem osi4gnigi naukowych, motywacjg do podjgcia nauki w Szkole
Doktorskiej i wyboru tematyki badawczej oraz przeglqd literatury zwi4zanej z wybranym
tematem badawczym. Wydruk prezentacji Kandydat powinien dostarczyd wraz z dokumentami,
o kt6rych mowa w $ 2 ust. 4 uchwaly w sprawie rekrutacji do Szkoly Doktorskiej Nauk
Scislych i Przyrodniczych.

W przypadku Kandydat6w z zagranicy, kt6rzy nie mog4 zglosii sig na rozmowg kwalilikacyjn4
realizowan4 w siedzibie UniwersJ'tetu, rozmowa moZe byi przeprowadzona za pomoc4
komunikatora internetowego. W tym przypadku Kandydat musi wczeSniej przeslad prezentacjg
w formie elektronicznej:

2) oceng dorobku deklarowanego przez Kandydata. Kandydat przedstawia maksynalnie trzy
najwaZniej sze jego zdaniem (udokumentowane) osi4gnigcia zwi4zane z dyscyplin4 naukow4
wjakiej zamierza przygotowat rozprawg doktorskq. Kandydat mo2e podai nastgpuj4ce
osi4gnigcia: artykuly naukowe opublikowane w czasopismach znajduj4cych sig na aktualnie
obowi4zujqcej liScie MNiSW ogloszonej Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyZszego z dn. 18 grudnia 2019 r. w sprawie czasopism naukowych i recenzowanych
material6w z konferencji migdzynarodowych wraz z przypisana liczba punkt6w w
dyscyplinach, w kt6rych prowadzona jest Szkola Doktorska NSip
(http:llwww.Uip.nauta. g

I 8-erudnia-201 9-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z
konlerencji-miedzynarodowvch.html), recenzowane artykuly naukowe opublikowane w
czasopismach nieujgtych w aktualnie obowi4zuj4cym spisie czasopism MNiSW ogloszonej
Komunikatem Ministra nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dn. 18 grudnia 2019 r. w sprawie
czasopism naukowych i recenzowanych material6w z konf'erencji migdzynarodowy ch wraz z
przypisana liczba punkt6w, monografie i rozdzialy w monogratii opublikowane w
wydawnictwach ujgtych w aktualnie obowiqzuj4cym wykazie MNiSW ogloszonej
Komunikatem Ministra nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dn. 1 8 grudnia 201 9 r. w sprawie
czasopism naukowych i recenzowanych material6w z konf'erencji migdzynarodowych wraz z



przypisana liczba punkt6w (http://www.bip.nauka.sov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-

szkolnictwa-wyzszego-z-dnia- 1 8-srudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-

recenzowanvch-materialow-z-konf'erencj i-miedzynarodow)'ch. html),

migdzynarodowym lub krajowym projekcie badawczym, udzial w migdzynarodowym lub

krajowym sta2u badawczym nieobjgtym programem studi6w, wymiana w ramach programu

Erasmus, wygloszenie przez Kandydata ref'eratu na naukowe.j konferencji migdzynarodowej

lub krajowej, autorstwo lub wsp6lautorstwo posteru na naukowej konl'erencji migdzynarodowej

lub krajowej, aktywny udzial lub wsp6lorganizacj a wydarzefi popularyzuj4cych naukg.

2. Maksymalna liczba punkt6w mo2liwa do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wynosi6

bgdzie 70 pkt. W trakcie rozmowy kwalitikacyjnej ocenie podlega6 bgdzie:

1) wiedza z zakresu dyscypliny w jakiej zamierza przygotowa6 rozprawq doktorsk4 oraz

tematyki wybranej przez Kandydata spoSr6d tematyk badawczych zamieszczonych

w ogioszeniu o naborze do szkoly doktorskiej lub wlasnej tematyki badawczej spelniaj4cej

wymogi, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt. l. Kandydat moZe uzyskai maksymalnie 35 pkt.

2) jakoSd i wartoSi merytoryczna prezentacji, za ktor4 Kandydat moZe uzyskai maksymalnie

25 pkt.

3) umiejgtnoSi poslugiwania sig jgzykiem angielskim na poziomie komunikatywnym, za kt6r4

Kandydat moZe uzyska6 maksymalnie l0 pkt.

3. Za oceng dorobku Kandydat mo2e uzyska6 maksymalnie 30 pkt. z zastrzezen\em, 2e punktacja za

pojedyncze osi4gni gcie wynosi :

l) artykuly naukowe opublikowane w czasopismach znajduj4cych sig na aktualnie

obowi4zuj4cej liScie MNiSW w dyscyplinach, w kt6rych prowadzona jest Szkola Doktorska

NSiP z przypisanq liczb4 punkt6w od 100 do 200 na czasopismo 10 pkt., z przypisan4

liczb4 punkt6w od 20 do 70 na czasopismo - 7 pkt.;

2) recenzowane artykuly naukowe opublikowane w czasopismach nieujgtych w aktualnie

obowi4zuj4cym spisie czasopism MNiSW - 4 pkt.;

3) monografie i rozdzialy w monografii opublikowane w wydawnictwach ujqtych w aktualnie

obowi4zuj4cym wykazie MNiSW - 5 pkt.;

4) udzial w migdzynarodowym projekcie badawczym 7 pkt.;

5) udzial w krajowym projekcie badawczym - 5 pkt.,

6) udzial w migdzynarodowym stazu badawczym nieobjgtym programem studi6w - ponizej 30

dni - 4 pkt., 30 dni i wigcej - 7 pkt.;

7) udzial w krajowym stazu badawczym nieobjgtym programem studi6w - ponizej 30 dni 4

pkt., 30 dni i wigcej - 7 pkt.;

8) wymiana w ramach programu Erasmus 5 pkt.;

9) wygloszenie przez Kandydata referatu na naukowej konl'erencji migdzynarodowej - 7 pkt.

(plus I pkt. za wyr62nione wystqpienia);

10)wygloszenie przez Kandydata referatu na naukowej konfbrencji krajowej - 4 pkt. (plus I

pkt. za wyr62nione wystqpienie);

1l)autorstwo lub wsp6lautorstwo posteru na naukowej konf'erencji migdzynarodowej - 5 pkt.

(plus I pkt za wyr6Znienie posteru);

l2)autorstwo lub wsp6lautorstwo posteru na naukowej konlerencji krajowej - 3 pkt. (plus 1 pkt

za wyr62nienie posteru)

udzial



13) aktywny udzial lub wsp6lorganizacja wydarzeri popularyzuj4cych naukg - 3 pkt.

Maksymalna liczba punkt6w moZliwa do uzyskania przez Kandydata w trakcie postgpowania

rekrutacyj nego wynosi 100 pkt.

SpoSr6d kandydat6w, kt6rzy uzyskali co najmniej 40 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest

lista rankingowa w ramach danego limitu przyjgi. O miejscu kandydata na liScie rankingowej

decyduje l4czna liczba tzyskanych punkt6w.

Sekretar2 Rady Naukowej
,'a', t /^ /l'JLLLd'ln- >?tQa4/,t

dr hab. Eeah Feb0yn Szerv[3fi, prof. lUl'lG-Pl8



Zalqcznik nr 2 do Uchwaly
Rady Naukowej IUNG-PIB nr 2/2020 z clnia 26 marca 2020 r.

RODZAJE DOKUMENToW POTWIERDZAJACYCH ZNAJOMOSC ;qZVXl OBCECO pRZEZ
CUDZOZIEMC6W

l. Dlplomy ukoiczenia:
l) studi6w na kierunku filologia w zakresiejqzyk6w obcych lub lingwistyki stosowanej;
2) nauczycielskiego kolegium jgzyk6w obcych;
3) Krajowej Szkoly Administracji Publicznej, zwanej dalej KSAP.

2. Wydany za granicl dokument potwierdzajqcy uzyskanie stopnia lub tltulu naukowego - uznaje siQ jQzyk
wykladowy inst)tucji prowadz4cej ksztalcenie.

3. Dokument potwierdzajqcy ukoriczenie studi6w wyzszych lub podyplomowych prowadzonych za granicq lub
w Rzeczlpospolitej Polskiej - uznaje si9 jgzyk wykladowy, jezeli jgzykiem wykladowym byt wyt4cmie
jgzyk obcy.

4. Wydany za granic4 dokument uznany za r6wnowazny Swiadectwu dojrzaloSci - uznaje sigjgzyk wykladowy.

5. Dyplom Matury MiQdzynarodowej (lntemational Baccalaureate Diploma).

6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

7. ZaSwiadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:
I ) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2) ministerstwie obsluguj4cym ministra wla5ciwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Wsp6hracy

Gospodarczej z Zagranic4, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu
Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;

3) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 wedlug STANAG 600 | .

8. Certyfikat potwierdzaj4cy znajomosi jgzyka obcego. wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego
postgpowan ia sprawdzajqcego.

9. Wydane przez KSAP Swiadectwo potwierdzajqce kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku
panstwowym.

10. Dokument potwierdzaj4cy wpis na IistE tlumaczy przysigglych.

ll,Certyfikaty potwierdzajqce znajomoSi jQzykow obcych co najmniej na poziomie 82 w skali globalnej
bieglo5ci jEzykowej wedlug "Common European Framework of Reference for Languages: leaming, teaching,
assessment (CEFR) - Europejski syslem opisu kszlalcenia jgzykowego: uczenie siq. nauczanie, ocenianie
(ESOKJ)":

l) certyfikaty wydane przez inst).tucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe
(ALTE) - poziomy ALTE Level 3 (82), ALTE Level 4 (Cl), ALTE Level 5 (C2), w szczeg6lnosci
certyfikaty:

a) First Certificate in English (FCE), Cedificate in Advanced English (CAE), Certificate of
Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass,

Business English Certificate (BEC) Higher, Cenificate in English for Intemational Business and
Trade (CEIBT).

b) Dipl6me d'Etude en Langue Frangaise (DELF) (82), Dipl6me Approfondi de Langue Frangarse
(DALF) (C l), Dipl6me Approfondi de Langue Frangaise (DALF) (C2); Test de Connaissance du
Frangais (TCF), poziomy 4 (82), 5 (Cl), 6 (C2); Dipldme de Langue Frangaise (DL) (82),
Dipl6me Supdrieur Langue et Culture Franqaises (DSLCF), Dipldme Supdrieur d'Etudes
Frangaises Modemes (DS) (Cl ). Dipl6me de Hautes Erudes Franqaises (DHEF) (C2),

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch ffir den Beruf(ZDfB) (B2), Goethe-
Zertifikat 82, Zentrale Mittelstufenpriifung (ZMP) (Cl), Goethe-Zenifikat Cl (Zentrale
MittelstufenprUfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenpriitung (ZOP) (C2), Goethe-Zertiftkat C2



2)

(Zentrale Oberstufenpri.ifung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses

Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2),
d) Cerlificato di Conoscenza della Lingua ltaliana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della

Lingua ltaliana CELI 4 (Cl), Certificato di Conoscenza della Lingua ltaliana CELI 5 (C2);
Certificato ltaliano Commerciale CIC A (C l).

e) Los Diplomas de Espafrol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espafiol Nivel 82
(lntermedio), El Diploma de Espafrol Nivel C2 (Superior),

t) Diploma Intermddio de PortuguCs Lingua Estrangeira (DIPLE) (82), Diploma Avangado de

Podugues Lingua Estrangeira (DAPLE) (Cl), Diploma UniversitArio de Portugues Lingua
Estrangeira (DUPLE) (C2),

g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) - Profiel Professionele
Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (82), Profiei
Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (82)/Profile Language Proficiency Higher Education
(PTHO) (82), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (Cl)/Profile Academic Language
Proficiency (PAT) (Cl); Nederlands als Tweede Taal ll (NT2JI) (B2)/Dutch as a Second

Language II (NT2-ll) (82),
h) Prove i Dansk 3 (82), Studieproven (c I ),
i) Certyfikat znajomosci jgzyka slowehskiego na poziomie Sredniozaawansowanym/Certificate of

Slovene on the Intermediate Level (82). Certyfikat znajomo6ci jgzyka slowenskiego na poziomie
zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (Cl );

certyfi katy nast9puj4cych inst)tucji:
a) Educational Testing Seruice (ETS) - w szczegolnoSci certyfikaty: Test of English as a Foreign

Language (TOEFL) - co najmniej 87 pkt w wersji Intemet-Based Test (iBT); Test of English as a
Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT)
uzupelnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupelnione o co
najmniej 3,5 pkt z Test of written English (TwE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken
English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 700 pkt;
Test de Frangais Intemational (TFl) - co najmniej 605 pkt,

b) European Consortium for the Cenificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w

szczeg6lnosci certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at

Intermediate Level, Higher lnterm€diate Level, Advanced Level; International English for Speakers

of Other Languages (tESOL) - poziom "Communicator", poziom "Expen'', poziom "Mastery''; City
& Guilds Level I Certificate in ESOI- Intemational (reading, writing and listening) Communicator
(B.2) 5001176512 City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL tnternational (reading, writing and

listening) Expen (C l) 5001116614' City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL Intemational (reading,

writing and listening) Mastery (C2) 5001176716l. Spoken English Test (SET) for Business - Stage B
poziom "Communicator", Stage C poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery"; English for
Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) - Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczeg6lnosci certyfikaty:
London Tests ofEnglish, Level 3 (Edexcel Level I Certificate in ESOL International); London Tests
of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English,
Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International).

e) Education Development lntemational (EDl), London Chamber of Commerce and Industry
Examinations Board - w szczeg6lnoSci ceftyfikaty: London Chamber of Commerce and lndustry
Examinations (LCCI) - English for Business Level 2, English for Business Level .3, English for
Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - Foundation

Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry
Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom "Pass with Credit", poziom "Pass with
Distinction",

f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w
szczeg6lnosci certyfikaty: International English Language Testing System IELTS - powyzej 6 pkt,

g) Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) - w szczeg6lno6ci certyfikaty: Dipl6me de

Frangais des Affaires ler degd (DFA l) (82), Dipl6me de Frangais Professionnel (DFP) Affaires
82, Diplome de Francais des Daffaires 2dme degrd (DFA 2) (Cl), Dipl6me de Franqais
Professionnel (DFP) Affaires C I .

h) Coethe-lnstitut, Deutscher lndustrie- und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC)
- w szczeg6lnoSci certyfikaty: Priifung Wirtschaftsdeutsch lntemational (PWD) (C l),



i) Kultusministerkonferenz (KMK) - w szczegolnosci certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der
Kultusministerkonferenz der Liinder - KMK (82/C | ),j) Osteneich Institut, Pri.ifungszentren des Osterreichischen Sprachdiploms liir Deutsch (OSD) - w
szczegolnoSci cenyfikaty: Osterreichisches Sprachdiplom liir Deutsch als Fremdsprache (OSD) - 82
Mittelslufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C | ), C I Oberstufe, Winschaftssprache Deutsch (C2),

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
l) Societa Dante Alighieri - w szczegdlnosci certyfikaty: PLIDA 82, PLIDA Cl, PLIDA C2,
m) UniveBitd degli Studi Roma Tre - w szczeg6lno6ci certyfikaty: lnt.lt (82), lT (C2),
n) Universita per Stranieri di Siena - w szczegolno5ci cenyfikaty: Cenificazione d'ltaliano come Lingua

Straniera CILS Due 82, Cenificazione d'ltaliano come Lingua Straniera CILS Tre C l, Certificazione
d'ltaliano come Lingua Straniera CILS Quanro C2,

o) Panstwowy Instytut Jgzyka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina,
p) lnstitute for Romanian Language, the Romanian Ministry ofEducation, Research and Innovation,
q) Univerzita Karlova v Praze,
r) Univerzita Komenskdho v Bratislave; Filozofickii fakuha Studia Academica Slovaca - centrum pre

slovendinu ako cudzi jazyk,
s) Univerzita Komenskiho v Bratislave; Centrum d'alsieho vzdeldvania; Ustav jazykovej a odbomej

pripravy zahranidnly'ch ltudentov,
t) Uniwers),tet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Cenyfikacji Bieglo5ci Jgzykowej UW;

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH - w szczeg6lnosci certyfikaty: 82 Certificate in
English - advantage, 82 Certificate in English for Business Purposes - advantage, Cenificate in English for
Technical Purposes (B2), telc English 82, telc English 82 Business, telc English 82 Technical, telc English
C l; Certificat Supdrieur de Frangais (82), telc Fran9ais 82; Zertifikat Deutsch Plus (82), Zertifikat Deutsch
ftir den Beruf (82) (telc Deutsch 82 Berufl, telc Deutsch 82, telc Deutsch C | ; Certificado de Espafrol para

Relaciones Profesionales (82), telc Espaiol 82; Certificato Superiore d'ltaliano (B2), telc ltaliano 82; telc
Pyccxfifi r3HX 82.

12.The Office of Chinese Language Council Intemational: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) - poziom HSK
(Advance).

l3.Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency
Certificate - poziom l(Advance).

Sekretarz Rady Naukowej

-ltluL4n"-S*''r^rl"
dr hab. Eeata F€ld0yn Szewczyk, prof: tUl{G.ptB


